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  เอกสารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561  ฉบบันี้   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศกึษาลพบุรี เขต 2 จัดท าขึน้ 
เพื่อแสดงข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลพบุรี เขต  2  ณ วันที ่10 มิถนุายน 2561  ซึ่งมโีรงเรียนในสังกดั 
รวมทัง้สิ้น จ านวน 139 แหง่ และเพ่ือให้การบริหารงานและการวางแผนการศกึษาเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  และเกิดประโยชน์สงูสุดต่อการจดัการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลพบุร ีเขต 2  จึงไดร้วบรวมข้อมูลพื้นฐานทางการศกึษาจากสถานศกึษา และประมวลผลข้อมูลจากโปรแกรม 
ตามมาตรฐานกลางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการ  การวางแผนและการจดัสรรงบประมาณประจ าป ี 
ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ต่อไป 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุร ีเขต 2 ขอขอบคุณ ผู้บริหารการศกึษา ผู้บริหารสถานศกึษา ผูอ้ านวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสงักัด  
และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความรว่มมือในการจัดท าเอกสารให้ส าเร็จลุลว่งไดด้้วยดี  จงึหวังเป็นอยา่งยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการบรหิารจดัการ 
และการศกึษาคน้ควา้ส าหรบัผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจตอ่ไป 

 

              กลุ่มงานขอ้มูลสารสนเทศ  กลุม่นโยบายและแผน 
           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลพบุร ีเขต 2 
                กรกฎาคม  2561 
 
 
 

 



     
 

                                                                                                                                                                                    
  สำรบัญ 

     หน้า 
ค ำน ำ    
 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ข้อมูลพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลพบุรี เขต 2 
ทิศทางการจดัการศกึษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศกึษาลพบุร ีเขต 2 
ข้อมูลด้านคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
ข้อมูลสารสนเทศทางการศกึษา ปกีารศึกษา 2561  
 
             
 

   
1 
6 
7 

12 
16 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



     
 

สำรบัญตำรำง 

     
หน้ำ 

ตารางที่ 1   
ตารางที่ 2   
ตารางที่ 3   
ตารางที่ 4   
ตารางที่ 5   
ตารางที่ 6   
ตารางที่ 7   
ตารางที่ 8  
ตารางที่ 9   
ตารางที่ 10   
ตารางที่ 11   
ตารางที่ 12   
ตารางที่ 13   
ตารางที่ 14   
ตารางที่ 15   
ตารางที่ 16   
ตารางที่ 17   
ตารางที่ 18   
ตารางที่ 19   
ตารางที่ 20   

ผลการทดสอบระดับชาติ (National Test) ชัน้ประถมศึกษาปทีี่ 3 ของโรงเรียน 
ผลการทดสอบ Ordinary National Education Test (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ผลการทดสอบ Ordinary National Education Test (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผลการทดสอบ Ordinary National Education Test (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ผลการประเมินสถานศึกษาของ สมศ. รอบที่ 3 (พ.ศ.2554-2559) 
ผลการประเมินการปฏิบัตงิาน ตามค ารับรองการปฏบิัติราชการ  พ.ศ. 2552 – 2559 
จ านวนโรงเรียน นักเรียน และหอ้งเรียน ปีการศึกษา 2557 -2561 
จ านวนนักเรียน ห้องเรียน และอัตราส่วนห้องเรียนต่อนักเรียน รายชั้น ปีการศึกษา 2557 - 2561 
จ านวนบุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบรุี เขต 2 
จ านวนสถานศึกษาจ าแนกตามระดับที่จัดการศึกษา เป็นรายอ าเภอ 

จ านวนสถานศึกษา  ครู  นักเรียน  ห้องเรียน  อัตรานักเรียน : ห้อง  และนักเรียน : ครู 

จ านวนสถานศึกษา  จ าแนกตามขนาด 3 ขนาด  เป็นรายอ าเภอ 

จ านวนสถานศึกษา  จ าแนกตามขนาด 7 ขนาด  เป็นรายอ าเภอ 

สรุปข้อมูลจ านวนนักเรียน ครู ห้องเรียน ระดับการสอน แยกรายอ าเภอ ตามสังกัดของสถานศกึษา   
จ านวนนักเรียน สงักัด สพฐ. ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จ าแนกรายชั้นและรายอ าเภอ 
จ านวนห้องเรียน สังกัด สพฐ. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จ าแนกตามระดับการศึกษา เป็นรายอ าเภอ 

ข้อมูลสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ทุกระดบัการศึกษา 

ข้อมูลสถานศึกษาที่เปิดสอนขยายโอกาส สังกัด สพฐ. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 แยกเป็นรายอ าเภอ 

ข้อมูลสถานศึกษาขนาดเล็ก แยกรายอ าเภอ  สังกัด สพฐ. ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

จ านวนนักเรียน ห้องเรียน ระดบัก่อนประถมศึกษา  จ าแนกชาย หญิง เป็นรายชั้น  สงักัด สพฐ. 

 12 
12 
13 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
36 
40 
46 



     
 

  
         

หน้า 
 
 
 

ตารางที่ 21   
ตารางที่ 22   
ตารางที่ 23   
ตารางที่ 24   
ตารางที่ 25  
ตารางที่ 26  
ตารางที่ 27   
ตารางที่ 28    
ตารางที่ 29   
ตารางที่ 60   
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ข้อมูลพื้นฐาน 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของจังหวดัลพบุรี 
      จังหวัดลพบุร ีตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทยค าขวัญประจ าจังหวัดลพบุรีคือ  “วังนารายณ์คู่บ้าน  ศาลพระกาฬคู่เมือง  ปรางค์สามยอดลือเลื่อง   
เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์” ได้สะท้อนให้เห็นความส าคัญของจังหวัดลพบุรี ในอดีตตั้งแต่สมัยขอมเรืองอ านาจ 
จนถึงสมัยอยุธยา และปัจจุบัน ตราประจ าจังหวัดลพบุรี เป็นรูป “พระนารายณ์ประทับบนพระปรางค์สามยอด”  อันมีความหมายให้ระลึกถึง  สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผู้สร้างเมือง
ลพบุรีขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2209 ส่วนพระปรางค์สามยอด ที่ปรากฏในตราประจ าจังหวัด เป็นโบราณสถานที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองลพบุรี 

     1.1 สภาพทางภูมิศาสตร์ ลพบุรีห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศเหนือ โดยทางรถยนต์สายพหลโยธิน ประมาณ 153 กิโลเมตร และโดยทางรถไฟสายเหนือ  
ระยะทางประมาณ  133 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 6,586.67 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพ้ืนที่ราบลุ่มประมาณร้อยละ 30 และพ้ืนที่ราบสลับเนินเขาประมาณร้อยละ 70  

                                          
                                                                     แผนท่ีจังหวดัลพบุรี 
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     1.2  อาณาเขตจังหวัดลพบุรี  มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดในภาคกลาง ภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 จังหวัด ดังนี้ 
                          ทิศเหนือ     มีเขตติดต่อกับจงัหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดนครสวรรค์ 
                          ทิศใต้    มีเขตติดต่อกับจังหวัดสระบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
                          ทิศตะวันออก   มีเขตติดต่อกับจังหวัดสระบุรี จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูม ิ
                          ทิศตะวันตก   มีเขตติดต่อกับจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดนครสวรรค์ 
                1.3  การปกครองจังหวัดลพบุรี  แบ่งเขตการปกครองเป็น 11 อ าเภอ 126 ต าบล มีองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ได้แก่  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 
3 แห่ง เทศบาลต าบล 17 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล  107  แห่ง 
     1.4 อาชีพที่ส าคัญ 
                     1.4.1 การกสิกรรม ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพด้านการกสิกรรมเป็นหลัก โดยพืชที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกมากท่ีสุด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย ทานตะวัน  
ข้าวฟ่าง มันส าปะหลัง งา ถั่วเขียว ถั่วเหลืองตามล าดับ 
            1.4.2 การประมง จังหวัดศึกษาลพบุรี มีแม่น้ าป่าสัก และแม่น้ าลพบุรีไหลผ่าน และยังมีแหล่งน้ าขนาดใหญ่ เช่น เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์, อ่างเก็บน้ าซับตะเคียน  
และบึงต่าง ๆ ท าให้เกิดอาชีพการประมงกระจายไปทัว่พ้ืนที่ ที่อยู่ติดแหล่งน้ าดังกล่าว นอกจากนั้น เกษตรกรยังขุดบ่อเลี้ยงปลาควบคู่ไปกับการท านา ท าไร่อีกด้วย 
             1.4.3 การปศุสัตว์ การปศุสัตว์เป็นอาชีพที่มีความส าคัญทางการเกษตร รองลงมาจากการกสิกรรมโดยชนิดของสัตว์ที่เลี้ยงกันมาก ได้แก่ ไก่ สุกร โคเนื้อ  
โคนม และเป็ด โดยมีพ้ืนที่ปศุสัตว์กระจายในทุกอ าเภอ  
                      1.4.4 อุตสาหกรรม จังหวัดลพบุรี เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ซึ่งมีท้ังอุตสาหกรรมที่ผลิตเพ่ือจ าหน่ายในประเทศ  
และส่งออกยังต่างประเทศ เช่น บริษัท เบทาโกร จ ากัด และบริษัท สหฟาร์ม จ ากัด 
                 1.5 ทรัพยากร 
                    1.5.1 ป่าไม้ 

                 1) ป่าซับลังกา อยู่ในท้องที่อ าเภอชัยบาดาล และอ าเภอล าสนธิ มีพื้นท่ี 248,987.50 ไร่  (398.38 ตารางกิโลเมตร) 
                          2) ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อม ป่าล านารายณ์ อยู่ในท้องที่อ าเภอชัยบาดาล อ าเภอสระโบสถ์ อ าเภอโคกเจริญ และอ าเภอโคกส าโรง มีพื้นที่ 447,082 ไร่  
(715.33 ตารางกิโลเมตร) 
                         3) ป่าชัยบาดาล อยู่ในท้องที่อ าเภอชัยบาดาล  อ าเภอท่าหลวง  อ าเภอพัฒนานิคม และอ าเภอล าสนธิ     
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          1.5.2 สัตว์ป่า 

                 1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ในท้องที่อ าเภอล าสนธิ มีพื้นท่ีประมาณ 96,875 ไร่  
                   2) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ ในท้องที่อ าเภอชัยบาดาล มีพื้นที่ประมาณ 8,840 ไร่ 
                   1.5.3 น้ าตก 
                    มีน้ าตกที่สวยงามหลายแห่ง เช่น น้ าตกวังก้านเหลือง น้ าตกสวนมะเดื่อ น้ าตกวังแสนดี  
                   1.5.4 แร่ธาตุ 

                 จังหวัดลพบุรี มีแร่ธาตุที่ส าคัญ เช่น แร่เหล็ก แร่ควอร์ท ฟอสเฟต  ทองแดง  หินอ่อนและหินปูน 

         1.6 สภาพสังคมและวัฒนธรรม 
            1.6.1 ศาสนา 

                  จังหวัดลพบุรี ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีศาสนาคริสต์ และอิสลามเป็นบางส่วน 
            1.6.2 ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และการละเล่นพื้นบ้าน และแหล่งโบราณคดี 

                  จังหวัดลพบุรี ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน และแหล่งโบราณคดีที่ขุดค้นพบและถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ 
จนถึงปัจจุบัน ได้แก่ 
            1) พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ เป็นพระราชวังทีส่มเด็จพระนารายณ์มหาราช โปรดให้สร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2209 บนพ้ืนที่ 41 ไร่ ณ เมืองลพบุรี  
เพ่ือใช้เป็นที่ประทับ ล่าสัตว์ ออกว่าราชการ และต้อนรับแขกเมือง 
            2) พระปรางค์สามยอด เป็นโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีท่ีส าคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดลพบุรี ลักษณะเป็นปราสาทเขมรใน
ศิลปะบายน (พ.ศ. 1720 - 1773) โครงสร้างเป็นศิลาแลงประดับปูนปั้น สร้างข้ึนในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (ครองราชย์ พ.ศ. 1724 – ประมาณ 1757) เพ่ือ 
เป็นพุทธสถานในลัทธิวัชรยานประจ าเมืองละโว้หรือลพบุรี ซึ่งในขณะนั้นเป็นเมืองลูกหลวงของอาณาจักรกัมพูชา แต่เดิมภายในปราสาทประธานประดิษฐานพระพุทธรูป 
นาคปรกทรงเครื่อง ปราสาททิศใต้ ประดิษฐานรูปพระโลเกศวร (พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร) สี่กร และปราสาททิศเหนือประดิษฐานรูปพระนางปรัชญาปารมิตาสองกร 
    3) ศาลพระกาฬ ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของพระปรางค์สามยอด ต าบลท่าหิน อ าเภอเมืองจังหวัดลพบุรี  สร้างด้วยศิลาแลงเรียงซ้อนกัน 
เป็นฐานสูง แต่ก่อนเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "ศาลสูง" ทับหลัง ซึ่งท าด้วยศิลาทรายสลักเป็นรูปพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ สร้างข้ึนราวพุทธศตวรรษที่ 16 สมัยขอมเรืองอ านาจ  
วางอยู่ติดฝาผนังวิหารหลังเล็กชั้นบน ณ ที่นี้ได้พบหลักศิลาจารึกแปดเหลี่ยมจารึกอักษรมอญโบราณ พ.ศ. 2494 โดยสร้างทับบนรากฐานเดิมที่สร้างไว้ในรัชสมัยสมเด็จ 
พระนารายณ์มหาราช ภายในวิหารประดิษฐานพระนารายณ์ประทับยืน ซึ่งเดิมพระกร และพระเศียร หายไป แต่ต่อมามีผู้น าพระเศียร ของพระสมัยอู่ทอง และพระกรมาต่อ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2209
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A7%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%8D%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2494
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
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ตามต านานกล่าวว่า ที่พระกรหายไปทั้งหมดเพราะ พระกาฬไปรับลูกระเบิด 
    4) การขุดพบโครงกระดูกมนุษย์หินใหม่ อายุระหว่าง 2,700 – 3,500 ปี ซึ่งปัจจุบันเป็นแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว อ าเภอพัฒนานิคม  
    5) ชุมชนโบราณสมัยทวาราวดี ซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรม ประมาณ 1,000 ป ีเช่น เมืองโบราณซับจ าปา อ าเภอท่าหลวง และเมืองใหม่ 
ไพศาลี ในเขตอ าเภอโคกเจริญ  
    6) การละเล่นพ้ืนบ้าน จังหวัดลพบุรี มีการละเล่นพ้ืนบ้านหลายประเภท  เช่น ร าโทน, เดินกะลา, เดินไม้โทกเทก เป็นต้น 
            1.7 สถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งศึกษาเรียนรู้จังหวัดลพบุร ี จัดได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยว เป็นที่นิยมของคนท่ัวไป ประกอบด้วย                       
      1.7.1 พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ ตั้งอยู่ที่ถนนสรศักดิ์ ต าบลท่าหิน อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เป็นพระราชวังสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สร้างขึ้น 
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ใช้เป็นเมืองหลวงแห่งที่สอง และเป็นที่ประทับตลอดรัชกาลของพระองค์ 
      1.7.2 พระปรางค์สามยอด ตั้งอยู่บนเนินดินด้านทิศตะวันตกของทางรถไฟใกล้กับศาลพระกาฬ ต าบลท่าหิน อ าเภอเมืองลพบุรี มีลักษณะเป็นปรางค์เรียง 
ต่อกัน 3 องค ์
      1.7.3 ศาลพระกาฬ ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของพระปรางค์สามยอด ต าบลท่าหินอ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  
         1.7.4 เขาวงพระจันทร์ ตั้งอยู่ต าบลห้วยโป่ง อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี เป็นภูเขาที่มีบันไดขึ้น 3,799 ขั้น เป็นสถานที่ที่มีคนนิยมขึ้นไปนมัสการ 
เจ้าแม่กวนอิม และพระพุทธรูปบนยอดเขา โดยเฉพาะเทศกาลตรุษจีน 
      1.7.5 ทุ่งทานตะวัน มีการปลูกทานตะวันมากที่สุดในประเทศไทย ในเขตอ าเภอพัฒนานิคม  อ าเภอหนองม่วง  ซึ่งดอกทานตะวันจะบานสะพรั่งในช่วง 
เดือนพฤศจิกายน – มกราคม 
      1.7.6 น้ าตกสวนมะเดื่อ เป็นน้ าตกที่เกิดจากน้ าผุด ในล าคลองตามธรรมชาติ มี 12 ชั้น ความยาวน้ าตก ประมาณ 1.5 กิโลเมตร ในอ าเภอพัฒนานิคม 
      1.7.7 น้ าตกตาวต้น อยู่ในอ าเภอสระโบสถ์  
      1.7.8 สวนรุกขชาติน้ าตกวังก้านเหลือง เป็นน้ าตกท่ีเกิดจากตาน้ าใต้ดินขนาดใหญ่ อยู่ที่ต าบลท่าดินด า  อ าเภอชัยบาดาล 
      1.7.9 เขาฟ้าแลบ อยู่ในอ าเภอสระโบสถ์ 
      1.7.10 พิพิธภัณฑ์บ้านโป่งมะนาว เป็นแหล่งโบราณคดีมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ อายุประมาณ   2,500 – 3,000 ปี ประมาณยุค “บ้านเชียง 
ตอนปลาย” ที่อ าเภอพัฒนานิคม 
       1.7.11 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ มีเนื้อที่ประมาณ 13.504 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,440 ไร่  
อยู่ในท้องที่อ าเภอชัยบาดาล 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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      1.7.12 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา อยู่ในหุบเขาล้อมรอบด้วยเทือกเขา เป็นรูปก้ามปู ด้านทิศตะวันออกกั้นด้วยเทือกเขาพังเหย ทิศตะวันตกเป็นเขารวก เป็น
ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์แห่งเดียวของภาคกลาง ตั้งอยู่ที่อ าเภอล าสนธิ 
      1.7.13 ปรางค์นางผมหอม เป็นปรางค์เดี่ยว ก่ออิฐ ฐานเป็นหินทราย เป็นปรางค์ขนาดเล็กคล้ายปรางค์กู่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ในท้องที่ 
อ าเภอล าสนธิ 
      1.7.14 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นโครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ าป่าสัก อันเนื่องมาจากพระราชด าริ เป็นเขื่อนแกนดินเหนียว กักเก็บน้ าเพ่ือป้องกันน้ าท่วม 
ที่ลุ่มภาคกลาง และเพ่ือการชลประทานในพ้ืนที่ อ าเภอพัฒนานิคม อ าเภอท่าหลวง และอ าเภอชัยบาดาล 
      1.7.15 สวนสัตว์สระแก้ว หรือสวนสัตว์ลพบุรี ตั้งอยู่ด้านหลังโรงภาพยนตร์ทหารบก หรืออยู่ห่างจากวงเวียนสระแก้วไปทางทิศตะวันออกประมาณ  
100 เมตร  สร้างข้ึนเมื่อปี พ.ศ. 2483  สมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี   เพ่ือวัตถุประสงค์ให้เป็นที่อนุรักษ์สัตว์ป่าที่หายากของไทย ได้ปรับปรุงพ้ืนที่ 
ของกองทัพบกประมาณ 80 ไร่ ให้เป็นสวนสัตว ์และเป็นสถานที่พักผ่อนแห่งที่ 2 ของประเทศไทย รองลงมาจากสวนสัตว์ดุสิต(เขาดิน) และได้น าสัตว์ที่จับได้จากป่าธรรมชาติ ประชาชน
น ามาบริจาคและบางส่วนได้น ามาจากสวนสัตว์ดุสิต เช่น กวางดาว เป็นต้น 
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2. ข้อมูลพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
 

             ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (สพป.ลบ.2) ประกอบด้วย อ าเภอชัยบาดาล  อ าเภอพัฒนานิคม อ าเภอล าสนธิ อ าเภอโคกเจริญ อ าเภอหนองม่วง 
อ าเภอสระโบสถ์  และอ าเภอท่าหลวง ส านักงานตั้งอยู่ระหว่างวัดเขาบัลลังค์ (วัดสิริโสภณวนาราม)  และสถานีบริการน้ ามัน ปตท. เลขที่ 8/1 หมู่ 1 ต าบลชัยนารายณ์  อ าเภอชัยบาดาล  
จงัหวัดลพบุรี 15130 อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร  ตามเส้นทางรถยนต์สายพหลโยธิน(ทางหลวงหมายเลข 1) แยกเข้าถนนสายสระบุรี – หล่มสัก (ทางหลวงหมายเลข 21) ตรงบริเวณ
ทางแยกพุแค จังหวัดสระบุรี ระยะทางจากกรุงเทพมหานคร ถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 รวม 185  กิโลเมตร 
            ท าเนียบผู้บริหาร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
 

 

 
นายต่อศักดิ์  บุญเสือ 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

 

 
 

                                                                  
นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองค า       

 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2                                                        
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3. ทิศทางการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
   จากการท า SWOT Analysis และการศึกษาวิเคราะห์นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนพัฒนาการศึกษา 
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 และแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ค่านิยมองค์กร พันธกิจ เป้าประสงค์ 
กลยุทธ์ ผลผลิต จุดเน้น ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พ.ศ. 2560 ไว้ดังนี้ 
  1. วิสัยทัศน์ 
     นักเรียนลพบุรี เขต 2 อ่านออก เขียนได้ ท าเลขได้ ใฝ่ดี มีคุณธรรม น าสู่ความเป็นเลิศ เปิดโอกาสการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
  2. พันธกิจ 
          2.1. จัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
               2.2 พัฒนานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ ท าเลขได้ 
               2.3 พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม 
               2.4 พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษให้ไปสู่ความเป็นเลิศ 
               2.5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
          3. เป้าประสงค์ 
              3.1 ประชากรวัยเรียนส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ 
              3.2 นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนอ่านออกเขียนได้ท าเลขได้เหมาะสมกับระดับชั้น 
              3.3 นักเรียนระดับปฐมมัยมีความพร้อมก่อนเข้าเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
              3.4 นักเรียนในสังกัดเป็นคนดีมีคุณธรรม 
              3.5 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษชนะเลิศการประกวดแข่งขัน 
              3.6 การบริหารงานด าเนินไปตามหลักธรรมาภิบาล 
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          4. กลยุทธ์ 
              จากวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร พันธกิจ เป้าประสงค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 จึงก าหนดกลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จ านวน 5 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 
              กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาเด็กปฐมวัยให้พร้อมเข้าเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
              กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนานักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้อ่านออก เขียนได้ ท าเลขได้ 
              กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม 
              กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
              กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
          5. ผลผลิต 
               สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มีการด าเนินงาน 6 ผลผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
              5.1 ผู้จบการศึกษากอ่นประถมศึกษา 
              5.2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
              5.3 ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
              5.4 เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาสมรรถภาพ 
              5.5 เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
              5.6 ผู้ที่มคีวามสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

          6. จุดเน้น และตัวชี้วัดการด าเนินงาน 
              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ได้ก าหนดจุดเน้น และตัวชี้วัดการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
               6.1 จุดเน้น 
                    1) นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้ ท าเลขได้ 
                    2) นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 95 เป็นคนดี มีคุณธรรม 
                    3) นักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันระชาติ ไม่น้อยกว่า 30 รายการ 
                    4) กลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่มบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
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               6.2 ตัวชี้วัด 
                   1) ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมตามช่วงวัย 
                   2) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนอ่านออกเขียนได้ 
                   3) ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไปทุกคน อ่านคล่องเขียนคล่อง 
                   4) ผู้เรียนอย่างน้อยร้อยละ 95 มีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 
                   5) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 95 ได้รับการอบรม พัฒนา มีความรู้ความเข้าใจตามนโยบายด้านต่าง ๆ และน าไปสู่การปฏิบัติ 
ให้บังเกิดผล  
         7. โครงการ 
             7.1 การบริหารจัดการโดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน 
              7.2 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
              7.3 การพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 
              7.4 เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการเงินและพัสดุ 
              7.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านนโยบายและแผน 
              7.6 พัฒนาสื่อ ICT เพ่ือการศึกษาในโรงเรียนประชารัฐ 
              7.7 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวัดประเมินผล 
              7.8 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 
              7.9 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
              7.10 โรงเรียนคุณธรรม 
              7.11 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
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   8. นโยบาย 
               8.1 เร่งรัดพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการอ่าน การเขียน 
               8.2 เร่งรัดพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการคิดค านวณ 
               8.3 สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมและจริยธรรม 
      8.4 สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนานักเรียนไปสู่ความเป็นเลิศ 
      8.5 ส่งเสริมให้นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักความพอเพียง 
      8.6 สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการและจ าเป็น 
      8.7 ส่งเสริมให้นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

  9. ภารกิจ  
              การบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
              ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 295 ง ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2560 ข้อ 5 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้ไปเป็นตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
               (1) จัดท า นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
               (2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้น
รับทราบ รวมทั้งก ากับตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
               (3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
               (4) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
               (5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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               (6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
               (7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
               (8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน 
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
              (9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
              (10) ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
              (11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
              (12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
               ข้อ 6  ให้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็น 9 กลุ่ม ดังนี้ 
               (1) กลุ่มอ านวยการ 
               (2) กลุ่มนโยบายและแผน 
               (3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
               (4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
               (5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
               (6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
               (7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
               (8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
               (9) หน่วยตรวจสอบภายใน 
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ข้อมูลด้านคุณภาพการจัดการเรียนรู ้
1. ผลการทดสอบระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 – 2560 

       ตารางที่ 1  ผลการทดสอบระดับชาติ (National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียน  ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  
                     ปีการศึกษา 2558 – 2560 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

สพฐ. สพป.ลบ.2 สพฐ. สพป.ลบ.2 สพฐ. สพป.ลบ.2 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1. ด้านภาษา 46.64 6.07 42.98 5.56 50.29 6.56 50.87 6.56 51.94 6.20 49.52 5.95 
2. ด้านคิดค านวณ 40.71 6.27 35.12 5.52 37.35 5.63 34.49 4.80 38.38 6.25 34.11 5.65 
3. ด้านเหตุผล 48.56 6.36 45.38 5.99 52.62 7.61 51.59 7.50 44.98 6.08 41.02 5.53 

 

          2.  ผลการทดสอบ Ordinary National Education Test (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 – 2560  
            ตารางที่ 2  ผลการทดสอบ Ordinary National Education Test (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2                       

 
 

 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ระดับประเทศ   ระดับ สพฐ. ระดับ สพป.ลพบุรี เขต 2 

2558 2559 
ผล

พัฒนากา
ร 58-59 

2560 
ผล

พัฒนากา
ร 59-60 

2558 2559 
ผล

พัฒนาการ 
58-59 

2560 
ผล

พัฒนาการ 
59-60 

2558 2559 
ผล

พัฒนาการ 
58-59 

2560 
ผล

พัฒนาการ 
59-60 

1. ภาษาไทย 49.33 52.98 3.65 46.58 -6.4 48.39 51.88 3.49 45.29 -6.59 46.62 50.07 3.45 43.31 -6.76 
2. ภาษาอังกฤษ 40.31 34.59 -5.72 36.34 1.75 36.61 31.11 -5.5 32.73 1.32 32.54 27.53 -5.01 29.37 1.84 
3. คณิตศาสตร์ 43.47 40.47 -3 37.12 -3.35 41.76 38.76 -3 35.55 -3.21 37.11 34.6 -2.51 32.61 -1.99 
4. วิทยาศาสตร ์ 42.59 41.22 -1.37 39.12 -2.1 41.55 40.27 -1.28 38.13 -2.14 39.86 38.21 -1.65 36.55 -1.66 
     เฉลี่ยรวม 43.92 43.19 -0.73 39.79 -3.4 43.19 41.42 -1.77 37.93 -2.58 40.36 38.68 -1.68 35.46 -3.22 
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        3.  ผลการทดสอบ Ordinary National Education Test (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2558 – 2560 

            ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบ Ordinary National Education Test (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 2        
                             

 

      4. ผลการทดสอบ Ordinary National Education Test (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   ปีการศึกษา 2558 – 2560  
          ตารางที่ 4   ผลการทดสอบ Ordinary National Education Test (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 2    

 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

 

ระดับประเทศ   ระดับ สพฐ. ระดับ สพป.ลพบุรี เขต 2 

2558 2559 
ผล

พัฒนาการ 
58-59 

2560 
ผล

พัฒนาการ 
59-60 

2558 2559 
ผล

พัฒนาการ 
58-59 

2560 
ผล

พัฒนาการ 
59-60 

2558 2559 
ผล

พัฒนาการ 
58-59 

2560 
ผล

พัฒนาการ 
59-60 

1. ภาษาไทย 42.64 46.36 3.72 48.29 1.93 42.89 46.81 3.92 48.77 1.96 41.26 42.55 1.29 44.24 1.69 
2. ภาษาอังกฤษ 30.62 31.8 1.18 30.45 -1.35 30.16 31.39 1.23 30.14 -1.25 26.47 26.91 0.44 27.19 0.28 
3. คณิตศาสตร ์ 32.4 29.31 -3.09 26.3 -3.01 32.42 29.53 -2.89 26.55 -2.98 27.02 23.56 -3.46 20.71 -2.85 
4. วิทยาศาสตร ์ 37.63 34.99 -2.64 32.28 -2.71 37.88 35.12 -2.76 32.47 -2.65 32.9 31.35 -1.55 29.88 -1.47 
     เฉลี่ยรวม 35.82 38.3 2.48 34.33 -3.97 37.95 38.44 0.49 34.48 -1.23 34.04 33.82 -0.22 30.51 -3.31 

 

 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ระดับประเทศ   ระดับ สพฐ. ระดับ สพป.ลพบุรี เขต 2 

2558 2559 
ผล

พัฒนาการ 
58-59 

2560 
ผล

พัฒนาการ 
59-60 

2558 2559 
ผล

พัฒนาการ 
58-59 

2560 
ผล

พัฒนาการ 
59-60 

2558 2559 
ผล

พัฒนาการ 
58-59 

2560 
ผล

พัฒนาการ 
59-60 

1. ภาษาไทย 49.36 52.29 2.93 49.25 -3.04 49.95 53.09 3.14 50.07 -3.02 37.98 42.41 4.43 39.74 -2.67 
2. สังคมศึกษา 39.7 35.89 -3.81 34.7 -1.19 40 36.17 -3.83 34.96 -1.21 33.55 31.17 -2.38 31.54 0.37 
3. ภาษาอังกฤษ 24.98 27.76 2.78 28.31 0.55 24.68 27.35 2.67 27.91 0.56 18.34 21.42 3.08 20.91 -0.51 
4. คณิตศาสตร ์ 26.59 24.88 -1.71 24.53 -0.35 26.65 24.9 -1.75 24.64 -0.26 20.3 19.38 -0.92 14.66 -4.72 
5. วิทยาศาสตร ์ 33.4 31.62 -1.78 29.37 -2.25 33.55 31.77 -1.78 29.48 -2.29 29.51 28.81 -0.7 22.86 -5.95 

เฉลี่ยรวม 34.81 34.49 -0.32 33.23 -1.26 34.97 34.66 -0.31 33.41 -1.24 27.94 28.64 0.7 25.94 -2.7 
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5. ผลการประเมินการจัดการศึกษาของโรงเรียน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
 

ผลการประเมินสถานศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. 
          จากการประเมินสถานศึกษาของ สมศ. รอบท่ี 3 ระหว่าง พ.ศ. 2554 – 2559 โรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการประเมิน 
และรายงานผลการประเมินอย่างเป็นทางการ ของปี 2554 - 2559 จ านวนทั้งสิ้น 139 โรงเรียน แบ่งเป็น ระดับปฐมวัย จ านวน 136 โรงเรียน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
จ านวน 139 โรงเรียน ดังนี้ 
          ตารางที่ 5  ผลการประเมินสถานศึกษาของ สมศ. รอบท่ี 3 (พ.ศ.2554 - 2559) 
 

 
สังกัด/ระดับ 

 
จ านวน
โรงเรียน 
ที่ประเมิน 

ผลการประเมิน การรับรองมาตรฐาน 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
ต้อง

ปรับปรุง 
พอใช้ ดี ดีมาก รวม รับรอง ไม่รับรอง รวม 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

โรงเรียนรัฐบาล สังกดั สพฐ. 
    ระดับปฐมวยั 136 0 

(0) 
1 

(0.74) 
2 

(1.47) 
88 

(64.71) 
45 

(33.09) 
136 
(100) 

129 
(94.85) 

7 
(5.15) 

136 
(100) 

    ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 139 0 
(0) 

0 
(0) 

12 
(8.63) 

120 
(86.33) 

7 
(5.04) 

139 
(100) 

107 
(76.98) 

32 
(23.02) 

139 
(100) 
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6. ผลการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ปี 2552 – 2559 
                 ส านักงานพัฒนาระบบบริหารราชการ (ก.พ.ร.) ได้ด าเนินการให้ทุกหน่วยงานจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ โดยท าเป็นข้อตกลงระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาว่าจะด าเนินการเรื่องใดบ้างให้ประสบผลส าเร็จ เมื่อด าเนินการแล้วมีการประเมินผลและจัดสรรรางวัลให้ เมื่อด าเนินการส าเร็จตามข้อตกลงที่ท าต่อกันไว้ 
                 ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ได้จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เมื่อด าเนินแล้วเสร็จ ได้มีการประเมินผลและให้รางวัล ผลการประเมินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ปรากฏ ดังนี้ 

     ตารางที ่6  ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  พ.ศ. 2552 – 2559 
 

ปี พ.ศ. 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ของ สพฐ. 

คะแนนของ 
สพป.ลพบุรี เขต 2  

ตัวช้ีวัดตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ  

: KRS 

ตัวช้ีวัดตาม 
แผนปฏิบัติราชการ 

 : ARS 
2552 5.00 3.8570  4.1179 4.5996 
2553 5.00 3.9238  3.9516 4.4517 
2554 5.00 3.6834   4.51017 3.9706 
2555 5.00 3.6950  3.49927 4.6792 
2556 5.00 3.6633  4.43086 4.6511 
2557 5.00 3.3048  3.57847 4.4053 
2558 5.00 3.285 2.64532 4.42873 
2559 5.00 3.934 4.52590 4.49675 

 


